
INTELLIGENTE ZORG 
VOOR EEN MODERNE, 
VERBONDEN WERELD 



“Intelligent Care is meer dan alleen maar een serie kranen. Het biedt 
baanbrekende technologie die beschikt over alle voordelen van een 
moderne, verbonden wereld”

“Door Intelligent  Care kranen in 
een netwerk te monteren kunnen 
verpleegteams een niveau aan 
veiligheid, efficiëntie en controle 
bereiken dat vroeger ondenkbaar 
was”

ULTIEME CONTROLE  
vanuit een centraal punt over 
watertemperaturen en looptijden 
om te gebruikers te beschermen 
tegen verbranding en om water 
te besparen. Iedere kraan kan 
afzonderlijk geprogrammeerd 
worden om te voldoen aan unieke 
vereisten. 

GEGEVENS VASTLEGGEN EN 
RAPPORTEREN  
die bruikbare informatie opleveren 
over het gedrag en gebruikspatroon 
van iedere kraan. De gegevens 
kunnen beoordeeld en gebruikt 
worden voor het doen van 
aanpassingen. Dat betekent dat het 
systeem altijd geoptimaliseerd is 
voor duurzaam waterbeheer en de 
beste gebruiksresultaten.

EEN PREVENTIEVE OPLOSSING    
ontstaat door de mogelijkheid 
de prestaties van iedere kraan 
in het netwerk in real time te 
controleren vanaf een centraal 
punt. Afwijkingen worden zo direct 
ontdekt en er kunnen corrigerende 
acties ondernomen worden - 
waardoor de uitvaltijd en de kosten 
geminimaliseerd worden.

SLIM SPOELEN 
zodat er alleen gespoeld wordt 
wanneer dat nodig is, ondersteund 
door data, is essentieel voor 
het aantonen van naleving 
van richtlijnen binnen de 
gezondheidszorg. Door dit proces 
te automatiseren, besparen 
medewerkers tijd en geld en worden 
mogelijke fouten voorkomen.

  
          

Door de digitale revolutie staan we nu op 
eenvoudige wijze in verbinding met de 
wereld om ons heen. De technologie 
Internet der Dingen heeft vele aspecten in 
het dagelijks leven vereenvoudigd.

Dat heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang in 
de moderne gezondheidszorg. Van 
verbeteringen in chirurgische technieken op 
basis van kunstmatige intelligentie tot 
intuïtieve controlesystemen voor chronische 
aandoeningen.

Dankzij Rada is deze vooruitgang nu ook 
beschikbaar in wasruimtes. Intelligent Care is 
onze nieuwe generatie kranen die speciaal 
ontwikkeld is voor de gezondheidszorg.

Deze serie kan een actieve bijdrage leveren aan 
het beschermen tegen infecties, het beschermen 
van patiënten en het ondersteunen van 
medewerkers.

VOOR EEN  
MODERNE WERELD

Intelligent Care biedt vanuit de kraan zelf 
de nieuwste technologieën op het gebied 
van watermanagement. Iedere kraan 
verzamelt en bewaart gegevens over zijn 
eigen prestaties.

Door meerdere kranen onderling te 
verbinden, kan de kracht van Intelligent Care 
ingezet worden om de wijze waarop een 
leidingwaterinstallatie beheerd wordt, te 
verbeteren.

TRANSFORMEREN VAN  
WATERMANAGEMENT



“Het resultaat is controle over 
ieder aspect van het product, 
allemaal via een iPad. Zo simpel is 
het”

  INTEGRATIE IN BESTAANDE GEBOUW 
BEHEER SYSTEMEN (GBS)

•	 	Via	een	GBS	kunnen	de	Intelligent	Care	
kranen beheerd worden. Dit verhoogd de 
efficiëntie.

•	  Beveiligde verbinding via een bestaand 
netwerk met een gedetailleerd overzicht 
voor installatiebeheerders van het 
watergebruik per verdieping en per 
instelling

•	 	Schaalbare en flexibele functionaliteit   
 die aansluit op uw wensen

•	 	Er	kunnen intuïtieve meldingen ingesteld 
worden voor veranderingen die actie 
vereisen. Dit betekend dat er direct 
maatregelen genomen kunnen worden om 
verdere problemen te voorkomen.

•	  Mengkraan controle – check de werking 
van de mengkranen op afstand zodat u er 
van verzekerd bent dat ze optimaal 
functioneren.

  INTEGRATIE VIA EEN 
NETWERKOPLOSSING IN DE CLOUD

Afhankelijk van uw cloud-oplossing: 

•	  Live controle mogelijk gemaakt vanaf iedere 
locatie in het gebouw voor directe resultaten

•	 	Eenvoudige integratie met de keuze voor 
een interface op laptop, telefoon of iPad, 
zodat u het systeem naar wens kunt 
beheren

•	 	Veilig en draadloos met gecodeerde 
gegevens en zonder fysieke verbindingen 
naar bestaande netwerken in het gebouw

•	 	Vakkundige service-ondersteuning van 
Rada beschikbaar, met onder andere 
controle op afstand

“Voor beheerders die de 
installaties in hun instelling 
al op één locatie monitoren, 
is Intelligent Care de ideale 
oplossing”

Alle geavanceerde functionaliteit van 
Intelligent Care is beschikbaar via een 
speciale app op een iPad.

De app is met net zoveel zorg ontwikkeld als 
Intelligent Care zelf. Hij is flexibel genoeg om 
te gebruiken voor elk type installatie.

INTELLIGENTIE 
VEREENVOUDIGD

De gebouwgebonden installatietechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Daarom is 
Intelligent Care flexibel, met de mogelijkheid om te integreren in bestaande netwerken en 
beheersystemen.

INTELLIGENTIE  
DIE BIJ U PAST

Op zoek naar de oplossing die bij u past? 
Het specialistenteam van Rada staat voor u 
klaar.	Bel	ons	op	nummer 
+31 (0)342 41 40 88 of stuur een e-mail 
naar info@rada-nl.com

Wilt u meer weten over onze krachtige 
technologie en hoe we u kunnen helpen te 
profiteren	van	de	voordelen	?	Bel	ons	op	
nummer +31 (0)342 41 40 88 of stuur een 
e-mail naar info@rada-nl.com



Wat uw netwerkvoorkeur ook is, Intelligent 
Care is het ideale digitale product.

Er	zijn	twee	componenten	beschikbaar	die	het	
installeren van een Intelligent Care-netwerk, of 
de integratie in een bestaand netwerk, 
eenvoudig maken.

VERBINDING 
MOGELIJK MAKEN

*  Afhankelijk van de gekozen optie zijn extra componenten en aansluitingen nodig. Neem voor meer informatie of 
technisch advies contact met ons op via +31 (0)342 41 40 88 of info@rada-nl.com

Intelligent Care biedt een reeks aan 
aansluitings- en netwerkmogelijkheden, 
allen op maat gemaakt voor 
gezondheidszorginstellingen van 
verschillende omvang.

Om te zorgen dat u de juiste Intelligent 
Care-oplossing voor uw installatie heeft, staat 
ons vakkundige team klaar om u te 
ondersteunen.

WIJ STAAN KLAAR  
OM TE ONDERSTEUNEN

“We kennen onze producten en hun mogelijkheden beter dan wie 
ook. Daarom zijn wij de aangewezen personen om technisch advies 
te geven over de opties die het best bij u passen.”

Ontdek hoe wij u kunnen helpen de optimale oplossing te bieden voor in uw installatie. Neem 
contact op met Rada om vandaag nog advies te vragen aan een van onze specialisten.
Bel	+31 (0)342 41 40 88 of stuur een e-mail naar info@rada-nl.com

•	 	Advies op maat over technische 
specificaties , aanvullende componenten en 
het soort netwerk

•	 	Expertise	van de mensen die Intelligent 
Care en de ondersteunende software 
hebben ontwikkeld.

•	 	Mogelijkheden voor service-ondersteuning 
om te zorgen dat Intelligent Care altijd 
optimaal functioneert.

Netwerkbox: 	Er	kunnen	maximaal	31	Intelligent	Care	kranen	
gekoppeld	worden.	.	Er	is	één	netwerkbox	nodig	per	kraan* 

End of line set:  aanvullende stroomvoorziening benodigd voor 
ieder netwerk en voor het onderling koppelen van 
subnetwerken*
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ZO DOET RADA HET

T +31	(0)342	41	40	88

E info@rada-nl.com
www.radacontrols.com

Al bijna 90 jaar ontwikkelt en levert Rada 
producten en systemen voor openbare 
was- en doucheruimten.
Als onderdeel van de wereldwijde Kohler 
organisatie staan innovatie, vakmanschap 
en design hoog in ons vaandel bij nieuwe 
ontwikkelingen.
Sinds enige jaren loopt Rada 
voorop met haar digitale kranen en 
systemen, waarvan de mogelijkheden 
grensverleggend zijn.
De uitgebreide kennis van sanitaire 
technieken, legionellapreventie en 
regelgeving bij de medewerkers van 
Rada Sanitairtechniek staat garant voor 
een betrouwbaar advies op maat. 
Via een in de Benelux opererend team 
van adviseurs en servicemonteurs biedt 
Rada u ondersteuning.

Kiezen voor de producten en systemen van 
Rada is niet alleen kiezen voor kwaliteit en 
service, maar ook kiezen voor een veilige 
en duurzame sanitaire installatie.

We zijn altijd op zoek naar betere manieren voor 
het ontwikkelen, produceren, installeren en 
onderhouden van producten.

Rada – Een bedrijf van Kohler
Kohler omvat een aantal toonaangevende 
sanitairmerken, waaronder Rada, Kohler UK en 
Mira	Showers.
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Voor direct contact met één van onze 
technisch adviseurs:
Jeroen Meijer: Regio Gr/Fr/Dr
Mob. 06-23 67 35 70
E: jeroen.meijer@rada-nl.com
Sander Brugman: Regio ZH/NH
Mob. 06-20 28 34 71 
E. sander.brugman@rada-nl.com
Jeroen Janmaat: Regio Ov/Ge/Ut/Fl 
Mob. 06-82 00 97 95
E. jeroen.janmaat@rada-nl.com 
Danny Bobeldijk: Regio Ze/NB/Li 
Mob. 06-53 29 03 44
E. danny.bobeldijk@rada-nl.com 
Peter Verhoeven: België en Luxemburg 
Mob. (0032) 474253080
E: peter.verhoeven@rada-nl.com




